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Agenda
Woensdag 5 december
Sinterklaas!
We hanteren de normale schooltijd:
8.15 uur - 12.15 uur
Donderdag 20 december
Kerstviering 17.00 uur – 19.00 uur
16.45 gaan de schooldeuren open
Vrijdag 21 december
Alle kinderen 12.15 uur vrij
Kerstvakantie t/m 4 januari
Zaterdag 22 december
Juf Diana jarig!
Zondag 30 december
Meester Willem jarig!

HERHALING: Sinterklaasfeest!
De dag begint op normale tijd,
maar help de Sint is kwijt.
We moeten samen zingen op het plein,
ouders, kinderen groot en klein.
Hopelijk vinden ze de school,
de Sint en zijn pieten,
zodat zij van het feest mogen genieten.
Het fruit mag thuis blijven in de kast,
want dat de Sint iets lekkers meeneemt
dat staat vast!
Het wordt een leuke dag voor elke groep!
Team St. Josephschool

www.st-josephschool.nl

kbsstjosephschool@aves.nl

VEEL PLEZIER BIJ SCHOLENCROSS
Met veel plezier heeft een groep leerlingen van
onze school dit najaar weer meegedaan aan de
Scholencross bij AVNOP. De eerste keer liepen ze
600 meter, de tweede keer 1000 meter. Waar de
jongens en meiden de eerste keer vaak nog
lachend over de finish kwamen, hadden ze het
de tweede keer iets zwaarder. Maar uiteraard
haalden ze het uiteindelijk allemaal. En wat
waren ze trots dat ze het hadden uitgelopen. Dat
gaf veel voldoening. Enthousiast moedigden de
ouders alle kinderen aan, maar als er een oranje
hesje van de Joseph voorbij snelde, schreeuwden
ze natuurlijk nog harder. Isa Potter, Lisa Slagter
en Toon Vriend namen een medaille mee naar
huis. Leuk om te zien dat er relatief veel kinderen
van de jongste klassen meededen.

DAM MEE EN WIN EEN MAGNETISCH
DAMBORD VOOR JOUW KLAS!
Op donderdag 27 december organiseert
damvereniging Emmeloord het jaarlijkse
Scholendamtoernooi. Kinderen uit de groepen 6,
7, en 8 mogen meedoen. Eén team bestaat
uit 4 spelers en eventueel een wisselspeler.
Het toernooi is in buurthuis De Brulboei (De
Zuidert) en begint om 10.00 uur. De
prijsuitreiking is omstreeks 14.30 uur.
Als je meedoet, krijgt jouw klas een magnetisch
dambord!
Opgave voor 14 december bij
sport.kbsstjosephschool@aves.nl

Kinderpostzegelactie 2018
Al eerder werd er in de nieuwsbrief gezet dat de
kanjers van groep 8 een groot bedrag hebben
opgehaald met de kinderpostzegels. Het
klassenbedrag is nu bekend, dat is 2376 euro.
Een hele hoop om kinderen te helpen aan een
goed thuis!
Groep 2-3
Vrijdag 7 december is er een extra speelgoeddag voor de groepen 2/3.
Woensdag 12 december brengen de groepen 3
onder schooltijd een bezoek aan de bibliotheek.

Kerstmis
Ook dit jaar zullen we kerst weer op school en in
de kerk vieren. De kinderen worden op 20
december om kwart voor vijf op school
verwacht. In overleg met de leerkracht mogen de
kinderen iets meenemen naar school wat ze
thuis hebben gemaakt voor het kerstdiner in hun
klas. De lijsten voor de opgave voor het maken
van de hapjes hangen vanaf maandag 10
december in de klassen. En misschien overbodig
om nog te noemen, maar het is echt niet nodig
om voor alle kinderen uit de klas een hapje te
maken. Vaak hebben we veel te veel.
Vanaf kwart voor zes verzamelen we buiten en
met de groep lopen we dan naar de kerk. De
viering start om zes uur en zal ongeveer een half
uur duren. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd. Als u foto’s wilt maken, willen we u
vragen dit vanuit de bank te doen en niet naar
voren te lopen. We sluiten de avond af in de
kerk. Bord, beker en bestek mogen, voorzien van
naam, vanaf maandag 17 december in een
plastic zak worden meegenomen naar school.

Kerstfeest, ook feest voor de ouders!
Op 20 december vieren wij op school het
kerstfeest. Vanaf 16:45 uur schuiven de kinderen
aan voor een heerlijke maaltijd in de klas.
Net als voorgaande jaren kunt u, ouders en evt.
jongere broertjes en zusjes, op school blijven van
16:45 – 17:45 uur.
Dit jaar serveren wij een hapje en een drankje
voor € 2,50 per volwassene. De kleintjes (0 tot 4
jaar) zijn gratis.
Niet alleen praktisch, maar ook een gezellig
ontmoeten! Blijft u op school? Vul dan
onderstaand opgavestrookje in!
Het opgavestrookje graag inleveren met gepast
contant geld op school bij de ingang bij 1 van de
AC leden op;
Donderdag 6 december van 08:05 – 08:20 uur
Vrijdag 7 december van 08:05 – 08:20 uur
Er zullen extra opgavestrookjes aanwezig zijn op
beide ochtenden.
Ook zijn wij op zoek naar hulpouders voor de
ontvangst op school. Ouders die het leuk vinden
om hieraan een bijdrage te leveren: graag een
mailtje naar:
ac.kbsstjosephschool@aves.nl o.v.v. uw naam
en groep waar uw kind in zit.
Wij ontmoeten u graag op 20 december op
school.
AC St. Josephschool.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik kom graag een hapje mee-eten op
donderdag 20 december.
Naam:
…………………………………………………………………………..
Aantal volwassenen …………
Aantal kinderen ………. (gratis)
Bedrag te betalen € ……….

